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MALMIN KORTTELEIDEN NRO 38001 - 38005, 38007, 38011, 
38012, 38014 YM. ALUEIDEN (PIHLAJAMÄKI) ASEMAKAAVAN 
MUUTTAMINEN (NRO 11520) 

Khs 2006-1400 

38. kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) kortteleiden nro 38001-
38005, korttelin nro 38006 tontin nro 3, kortteleiden nro 38007, 
38011, 38012 ja 38014, korttelin nro 38015 tonttien nro 1-3 ja 6-
10, korttelin nro 38016 tonttien nro 8 ja 9, korttelin nro 38017 
tontin nro 3, kortteleiden nro 38019-38022, 38024, 38025 ja 
38027 sekä katu-, puisto-, lähivirkistys- ja urheilualueiden 
asemakaavan muutosehdotus.  

Tiivistelmä Asemakaavan muutosehdotus koskee Pihlajamäen 
1960-luvulla rakennettua osaa. Uudemmat korttelialueet ja 
ostoskeskuksen uudempi osa eivät sisälly ehdotukseen. 

Pihlajamäki on ensimmäinen 1960-luvun lähiö Helsingissä, jonka 
muodostama kokonaisuus suojellaan asemakaavalla. 
Asemakaavan muutosehdotuksessa esitetään suojeltavaksi 1960-
luvun rakennuskanta sekä muut ympäristön olennaiset osat. 
Asuinrakennusten ohella suojellaan alueen alkuperäistä 
rakennuskantaa edustava ostoskeskusrakennus. Ehdotuksessa 
annetaan määräyksiä myös alueen maiseman keskeisten osien, 
puistojen, metsäpihojen ja tärkeiden vihervyöhykkeiden ja 
näkymäalojen suojelusta, kehittämisestä ja hoidosta.  

Ehdotukseen sisältyy täydennysrakentamista Kiilletien alueella 
entisillä pysäköinti- ja liikerakennuksen tonteilla (38020/4 ja 
38001/2): pihatalotyypin avulla halutaan korostaa 
täydennysrakentamisen riippuvuutta paikasta, sen omasta 
historiasta ja 60-lukulaisesta identiteetistä. Kiilletien kohteen 
lisäksi on osoitettu rakennusoikeutta pientä 3-kerroksista 
asuntolarakennusta varten tontille 38006/3. Asemakaavan 
tavoitteena on turvata alueen säilyminen elinvoimaisena 
asuinalueena jatkossakin. Asemakaavamääräysten soveltamisen 
tueksi rakennuslautakunta tulee antamaan Helsingin kaupungin 
rakennusjärjestyksen 2 §:n mukaisen asuinkiinteistöjen 
korjaustapaohjeen.  

Pihlajamäen alkuperäiseen kokonaisuuteen kuuluneet kaksi 1960-
luvun koulua on suojeltu aikaisemmassa asemakaavan 
muutoksessa nro 11445, joka on tullut voimaan 13.10.2006. Ne 
eivät kuulu kaava-alueeseen.  

Lyhennelmä kaupunkisuunnittelulautakunnan 4.5.2006 esityksestä  

ja lautakunnan lausunto 12.4.2007 

Khs toteaa, että kaupunkisuunnittelulautakunta on 4.5.2006 
esittänyt Khlle Pihlajamäen asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
piirustuksen nro 11520/27.4.2006 mukaisena ja lautakunnan 
4.5.2006 hyväksymällä jäljempänä mainitulla lisäyksellä.  



Lautakunta teki päätöksensä äänestyksen jälkeen. 

Äänestyksessä olivat vastakkain esittelijän ehdotus ja 
varapuheenjohtaja Rauhamäen jäsen Helistön kannattamana 
tekemä muutosehdotus, jonka mukaan asemakaavamerkinnöistä 
ja -määräyksistä poistetaan sr-2-määreistä seuraava virke: Tontilla 
38027/1 terassia ei saa kattaa eikä rungon ulkopuolelle rakentaa 
ulokkeita kuten viherhuoneita. 

Lautakunta päätti äänin 5-4 (Arhinmäki, Puoskari, 
Salonen, Anttila) hyväksyä varapuheenjohtaja 
Rauhamäen tekemän muutosehdotuksen. 
Vähemmistö oli esittelijän ehdotuksen kannalla. 

./. Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys 4.5.2006 on jaettu 
valtuutetuille erillisenä liitteenä (nro 3). 

Asemakaavan muutosehdotuksen perusteet 

Lautakunta esitti 19.12.2002 Khlle, että Pihlajamäen 
kerrostaloalueen asemakaavaa muutetaan siten, että 
rakennuskannan ja maiseman suojelutarve tulee huomioon 
otetuksi, ja että alue määrätään rakennuskieltoon kahdeksi 
vuodeksi. Rakennuskieltoa on viimeksi jatkettu 3.2.2009 saakka. 

Asemakaavan muutosehdotuksen lähtökohdat 

Yleiskaava 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (Kvsto 26.11.2003, tullut kaava-
alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista aluetta 
(asuminen/toimitila/virkistysalue), joka on osoitettu 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta arvokkaaksi alueeksi. Aluetta tulee yleiskaavan mukaan 
kehittää siten, että alueen ominaispiirteet säilyvät.  

Asemakaavat 

Alueella on voimassa 35 asemakaavaa ja asemakaavan muutosta 
vuosilta 1961-2002. Asemakaavan muutoksissa Pihlajamäen 
alueelle on tehty täydennysrakentamista, parannusta 
liikennejärjestelyihin, uusia palveluja ja muutoksia 
pysäköintijärjestelyihin. Merkittävimmät asemakaavan muutoksista 
ovat olleet Rapakiventien täydennysrakennuskorttelit 1970-luvulla 
sekä nuorisotalon ja sosiaali- ja terveysaseman rakentaminen 
Pihlajamäen keskustaan.  

Voimassa olevat asemakaavat ovat vanhentuneita 
rakennussuojelun osalta.  

Rakennuskielto 

Alueella on voimassa rakennuskielto suojelukaavan laatimista 
varten. Kieltoa on viimeksi jatkettu 3.2.2009 saakka.  

Muut suunnitelmat ja päätökset 

Pihlajamäen suojeltavan aluekokonaisuuden arvoja on selvitetty 
mm. seuraavissa inventoinneissa: Pihlajamäen arvot ja aatteet, 
Pihlajamäen rakennusinventointi 2000 ja Pihlajamäen 
maisemaselvitys. 



Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 6.5.2004 tiedoksi 
Pihlajamäen inventointiraportit ja selvitykset.  

Pihlajamäen ostoskeskusrakennukset on arvotettu 
kaupunginmuseon selvityksessä Lähiön sydän ostari.  

Maanomistus 

Tontit 38001/1, 38002/3, 38004/5, 38019/1 ja 38021/2 ovat 
yksityisten omistamia ja tontti 38016/8 Helsingin 
seurakuntayhtymän omistama. Kaupunki omistaa muut tontit sekä 
katu- ja puistoalueet.  

Alueen yleiskuvaus 

Pihlajamäki on Helsingin koillisen alueen lähiö, joka on suunniteltu 
ja rakennettu pääosin 1960-luvulla. Alueen ensimmäisen 
asemakaavan laati professori Olli Kivinen vuonna 1959. Alue oli 
aluerakentamisen edellä kävijöitä, jossa sovellettiin teollista 
rakentamista suuressa mittakaavassa ja johon liittyi korkea 
asemakaavallinen ja rakennustaiteellinen laatu.  

Pihlajamäen rakentaminen jaettiin kahden 
rakennuttajaorganisaation kesken. Helsingin Asuntokeskuskunta 
Haka sai rakennettavaksi alueen koillisosan ja Sosiaalinen 
asuntotuotanto Oy (Sato) alueen lounaisosan. Hakan alueen 
kaavoitus tapahtui yhteistyössä Kulutusosuuskuntien keskusliiton 
asunto-osaston arkkitehtien Esko Korhosen ja Sulo Savolaisen 
kanssa. Saton alueen suunnittelusta järjestetyn 
arkkitehtuurikilpailun voitti arkkitehti Lauri Silvennoinen vuonna 
1960.  

Suurin osa alueen kerrostaloista on yksityisiä asuntoyhtiöitä. Sen 
lisäksi alueella on muutama yksityinen vuokratalo sekä 
Tiedepuiston Asunnot Oy:n omistama opiskelija-asuntola.  

Koko Pihlajamäen alueella on asukkaita 7 200 henkeä.  

Rakennettu ympäristö 

Asuinrakennuksia on kahta perustyyppiä: 3-4-kerroksinen 
lamellitalo ja maiseman korosteeksi sijoitettu tornitalo. Saton 
puolella asuntotyypit ratkaistiin suunnittelukilpailussa, jonka voitti 
arkkitehti Lauri Silvennoinen. Kuudessa 4-kerroksisessa 
lamellissa ja kymmenessä 8-kerroksisessa tornitalossa on 1 152 

asuntoa, joiden keskipinta-ala ylittää 60 k-m2:n.  

Hakan puolella yleisin tyyppi on pitkä, U:n muotoinen ns. 
kaitiotalo, jossa on perheasunnot. Viidessä 8-kerroksisessa 
pistetalossa on pienet asunnot. Erikoisuus on terassitalo, jossa on 
kaksi 2-kerroksista asuntoa päällekkäin. Arkkitehteina olivat Esko 
Korhonen ja Sulo Savolainen. 

Pohjoisosan viuhkamaisesti sijoitetut lamellit valmistuivat vuonna 
1964. Viisi lyhyttä lamellitaloa on Hakan tuotantoa, suunnittelijana 
arkkitehti Esko Korhonen. Kolme pidempää lamellia on 
suunnitellut arkkitehti Lauri Silvennoinen.  

Palvelut Pihlajamäen alkuperäisen asemakaavallisen idean 



mukaisesti alueen ostoskeskus sijaitsee keskeisellä paikalla 
aluetta jakavan laakson eteläpäässä. Ostoskeskus muodostuu 
kahdesta rakennusosasta:  

Nykyisen kaavan mukaisella tontilla 38017/3 (Meripihkatie 3) on 
Pihlajamäen ostoskeskuksen vanhempi osa, jonka on suunnitellut 
arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Siren vuonna 1963. 
Liikerakennus on korkeatasoinen esimerkki 1960-luvun 
ostoskeskusarkkitehtuurista. Se on perusmuodoltaan kuin 
lasilyhty: ohut ja tyylikkäästi detaljoitu teräsrunko, joka on lähes 
lattiasta kattoon lasia. Rakennuksen ulkonäköä on kuitenkin 
muutettu useaan kertaan, eikä se ole enää alkuperäisessä asussa. 
Ostoskeskuksessa toimii yksi elintarvikemyymälä, apteekki, 
kukkakauppa ja kaksi kampaamoa.  

Ostoskeskuksen myöhemmin rakennettu, arkkitehti Eino 
Tuompon vuonna 1970 suunnittelema osa (Meripihkatie 1) on 
rajattu tämän kaava-alueen ulkopuolelle, koska kiinteistön 
täydennysrakentamista koskevat neuvottelut ovat kesken. 

Pihlajamäen alkuperäisen solukaavan ajatuksen mukaisesti 
jokaisessa solussa oli lähikauppa, mutta ne eivät toimi enää 
alkuperäisessä käytössään elintarvikeliikkeinä. Pihlajamäessä on 
kaksi koulua, joista Helsingin Uuden yhteiskoulun (Lucina 
Hagmanin polku 5) on suunnitellut arkkitehti Osmo Sipari vuonna 
1967 ja Pihlajamäen ala-asteen (Rapakiventie 20) arkkitehti Lauri 
Silvennoinen vuonna 1965. Molemmat koulurakennukset sisältyvät 
Helsingin koulurakennuksia käsittelevään inventointiraporttiin 
"Opintiellä - helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880-1980 
(kaupunkisuunnitteluvirasto 2004/12).  

Korttelialueilla on kaksi päiväkotia ja leikkipuistoa. Tontilla 38014/1 
on Maasälvän päiväkoti. Leikkipuisto Maasälpä sijaitsee viereisessä 
puistossa. Päiväkodin rakennuksen on suunnitellut 
arkkitehtitoimisto Pentti Ahola ja se on rakennettu vuonna 1967. 
Tontilla 38020/3 on vuonna 1973 rakennettu päiväkoti Louhikko, 
jonka on suunnitellut arkkitehti Ingrid Hansson.  

Pihlajamäessä toimii kirkko, terveyskeskus ja nuorisotalo. 

Luonnonympäristö 

Pihlajamäki on osa pitkää lounais-koillissuuntaista harjannejaksoa, 
jota ympäröivät savitasangot. Pihlajamäen lähiö rakennettiin 
pääosin kallioiselle, havupuuvaltaiselle alueelle, jonka jyrkät rinteet 
hahmottuvat selkeästi maisemassa. Kalliolaet kohoavat ympäröiviä 
laaksoalueita jopa 35 m korkeammalle. Kapea murroslaakso 
jakaa selänteen kahtia. Rinteet, laaksot, laet, kurut ja kanjonit 
vuorottelevat, avokalliota on näkyvillä paljon, eheinä pintoina, 
porrasmaisina pahtoina ja pyöristyneinä "valaanselkinä". 

Luonnonkasvillisuus on runsasta ja puusto on havupuuvaltaista 
sekapuustoa. Mänty on kallioiden valtapuu, mutta seassa kasvaa 
usein myös pihlajaa. Vaikka rakentamattomia alueita leimaa 
luonnonläheisyys, maastoa on muokattu paikoin voimakkaasti. 
Rikkoutunut maasto on muokattu loivasti kumpuilevaksi 
nurmipinnaksi. Istutettua kasvillisuutta on vähän ja sekin on 



selvästi alisteista luonnonkasvillisuudelle. Pihlajamäen 
pohjoisosan alavimmilla alueilla on käytetty enemmän istutettua 
kasvillisuutta tilaa rajaavina massaistutuksina.  

Rakennettu maisema 

Pihlajamäelle on luonteenomaista rakennusten ja maiseman 
veistoksellinen vastakohtaisuus sekä vivahteikkaat asetelmat 
luonnon ja arkkitehtuurin kohdatessa. Pihlajamäen rakennettu 
maisema koostuu erilaisista rakennettujen ja luonnonelementtien 
yhdistelmistä, joiden sisältöä on seikkaperäisesti selvitetty alueen 
maisemainventoinnissa.  

Suojelukohteet 

Pihlajamäki on Suomen modernin arkkitehtuurin kiistaton 
merkkikohde. Pihlajamäki sisältyy Museoviraston "Rakennettu 
kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt" 
- valmisteilla olevaan luetteloon (Lausunto Museovirastolle 
valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä koskevan 
luettelon tarkistamisesta, Khs 6.2.2006).  

Pihlajamäki on yksi neljästä nk. DOCOMOMO-
aluekokonaisuudesta Helsingissä ja ainoa 1960-luvun 
rakentamista valikoimassa edustava aluekokonaisuus. 
(DOCOMOMO-DOcumentation and COnservation of Buildings, 
Neighbourhoods and Sites of MOdern MOvement). 

Alueella 1970-luvulla ja sen jälkeen tapahtuneesta 
täydennysrakentamisesta huolimatta alkuperäinen 1960-luvun 
Pihlajamäen asemakaavallinen perusasetelma on hyvin säilynyt. 
Tämän asetelman säilyttäminen ja vaaliminen tuleville sukupolville 
on yksi muutosehdotuksen keskeisiä tehtäviä. Rakennuskannan 
ohella tärkeä suojelukohde alueella on rakennettu maisema.  

Kaupunginmuseo on Helsingin esikaupunkien ostoskeskuksia 
koskevassa inventoinnissaan (2002) arvottanut Pihlajamäen 
ostoskeskuksen vanhimman osan arvoluokkaan 1, joka sisältää 
arkkitehtuuriltaan erittäin harkittuja ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä 
tai ympäristöarvoiltaan erittäin merkittäviä ostoskeskuksia.  

Rakennetun kulttuuriympäristön ohella Pihlajamäessä on 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita. 
Pihlajamäen luonnonsuojelukohteisiin kuuluu Suomen 
merkittävimpiin kuuluva hiidenkirnu.  

Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. 
Kaava-alueella Rapakivenkujan kautta kulkee korkeapaineinen 
kaasujohto. 

Maaperä Kaava-alue on pääosin kitkamaa-aluetta, jossa kallio on 
monin paikoin avokalliota tai lähellä maanpintaa. Alueen 
pohjoisosa on savialuetta, jossa saven paksuus on suurimmillaan 
n. 18 m. 

Ympäristöhäiriöt 

Ajoneuvoliikenne aiheuttaa paikoin alueelle meluhäiriötä. 



Liikennemäärä Kehä I:llä on n. 78 000 ajoneuvoa/vrk ja 
Pihlajamäentiellä n. 23 000 ajoneuvoa/vrk. 

Tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella 
Pihlajamäen muodostaman aluekokonaisuuden maiseman ja 
rakennuskannan arvot. Näitä ovat vielä hahmotettavissa oleva 
solukaava-ajatus, veistoksellinen vastakohta rakennetun alueen ja 
maiseman välillä sekä aikoinaan uutta ja edistyksellistä 
suunnittelua edustanut rakennuskanta. Suojelun ohella 
tavoitteena on ollut löytää ratkaisu alueen kaupunkikuvallisiin 
ongelmiin alueen historiaa ja 1960-lukulaista luonnetta 
kunnioittavalla tavalla. Kaupunkikuvallisesti vaativin kohde on ollut 
Saton alueen puolella sijaitseva ympäristöltään hoitamaton 
pysäköintialue, jonka viimeistely on alun perinkin jäänyt 
keskeneräiseksi.  

Asemakaavan muutoksen tueksi tehtyjen korjaustapaohjeiden 
tavoitteena on ohjata alueella tapahtuvaa betonijulkisivujen 
korjausta suojelua tukevaan suuntaan.  

Asemakaavan muutosehdotus 

Yleisperustelu ja -kuvaus 

Asemakaavan muutosehdotus käsittää Pihlajamäen 1960-luvulla 
rakennetun osan. Ehdotuksessa on turvattu alueen 
asemakaavallisen hahmon, 1960-luvun rakennuskannan ja 
maiseman suojelu ja säilyminen. Korttelialueilla on esitetty 
käyttötarkoitus, rakennuksen suojelumääräys ja rakennettu 
rakennusoikeus.  

Ehdotukseen sisältyy täydennysrakentamista Kiilletien alueella 
entisillä pysäköinti- ja liikerakennuksen tonteilla (38020/4 ja 
38001/2): pihatalotyypin avulla halutaan korostaa 
täydennysrakentamisen riippuvuutta paikasta, sen omasta 
historiasta ja 60-lukulaisesta identiteetistä. Lisäksi on osoitettu 
rakennusoikeutta pientä 3-kerroksista asuntolarakennusta varten 
tontille 38006/3. 

Alueen maiseman suojelusta on annettu määräykset, jotka 
perustuvat maisemainventoinnissa käytettyihin 
miljöötyyppiluokituksiin. Rakennusten suojelua koskevia 
määräyksiä täydentävät asemakaavamääräyksiä tarkemmat 
korjaustapaohjeet. Asuinrakennusten ohella on säilytetty ja 
suojeltu olemassa olevat lähimyymälärakennukset kahta 
liikerakennusta lukuun ottamatta, alueen ostoskeskuksen 1960-
luvulla rakennettu osa sekä Pihlajamäen kirkko.  

Mitoitus Alueen pinta-ala on 59,0 ha ja rakennusoikeus 171 571 k-

m2.  

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 

Asemakaavaan on sisällytetty asuinkerrostalojen tontti 38016/9, 
joka ei kuulu suojeltavaan kokonaisuuteen. Tontti on mukana 
siksi, että kirkon portaat on aikoinaan osittain rakennettu tälle 
tontille. Tonttien välistä rajaa on tältä osin muutettu. Tontin 



rakennusoikeus on 10 900 k-m2.  

Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK/s) 

Pääosa alueesta on asuinkerrostalojen korttelialuetta. 
Korttelialueille on merkitty nykyinen rakennettu kerrosala. 
Voimassa olevassa asemakaavassa Hakan alueen metsäpihoille 
merkityt LPA-alueet on liitetty AK-korttelialueen osaksi sekä 
osittain puistoksi (VL).  

Kaikki alueen 1960-lukua edustavat asuinrakennukset on suojeltu 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
kaupunkikuvallisesti merkittävän aluekokonaisuuden osana.  

Asuntolarakennusten korttelialue (AS/s) 

Asuntolatoiminnan tontille 38006/3 (Vuolukiventie 1 b) on merkitty 

kerrosalaa 10 300 m2. Tämä mahdollistaa pienen, 900 k-m2:n 
suuruisen asuntolatoimintaa palvelevan uudisrakennuksen 
sijoittamisen tontin kadun puoleiseen kaakkoispäähän.  

Korttelin maanalaiselle autokannelle on merkitty kerrosala 

2 400 m2 ja sille on sallittu sijoittaa pysäköinnin lisäksi 
asuntolarakennusta tai aluetta palvelevia toimintoja.  

Korttelialue on suojeltu asemakaavahistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävän 
aluekokonaisuuden osana.  

Asuinpientalojen korttelialueet (AP) 

Kiilletien-Kiillekujan alueelle on osoitettu täydennysrakentamista. 
Kyseessä on kaupunkikuvallisesti keskeneräinen alue, jossa tyhjät 
tai vajaasti rakennetut tontit ja huonosti hoidetut vajaakäyttöiset 
pysäköintialueet antavat alueelle keskeneräisen ja kuluneen 
leiman.  

Nykyiselle pysäköintitontille 38020/4 ja liiketontille 38001/2 on 
esitetty atriumtyyppisten pihatalojen korttelialueet, joiden 

rakennusoikeus on yhteensä 2 200 k-m2. Tämä noudattaa sitä 
periaatetta, että Pihlajamäen alkuperäisessä asemakaavassa 
solujen keskellä rakentaminen oli matalaa ja paviljonkityyppistä. 
Atrium-pihatalo on eräs 1960-luvun innovatiivinen pientalotyyppi. 
Tavoitteena ovat suurehkot asunnot, minkä vuoksi asuntojen 
lukumäärä on merkitty asemakaavaan. Rakennusten ulkonäöstä ja 
pihamuureista on annettu määräyksiä, joiden tarkoituksena on 
uudisrakentamisen sopeuttaminen asemakaavan 
suojelutavoitteisiin ja alueen 1960-lukulaisiin arvoihin. 

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueet (YL) 

Tontilla 38014/1 (Maasälväntie 3) on päiväkoti Pihlajamäki. Tontin 
kokoa on suurennettu jonkin verran, jotta päiväkodin vaatimat 
autopaikat mahtuvat tontille. Päiväkodin pohjoispuolella olevalla 
puistoalueella on olemassa oleva leikkipuisto Maasälpä 
(Maasälväntie 3a) rakennuksineen. Leikkipuistorakennukselle on 
osoitettu rakennusala, jolle saa sijoittaa leikkikenttärakennuksen ja 
kaavaan on merkitty myös likimääräinen leikkikenttäalue.  



Tontilla 38020/3 (Kiilletie 6) on päiväkoti Louhikko. Tontin merkintä 
on muutettu YS:stä YL:ksi, joka on joustavampi merkintä.  

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK/s) 

Tontilla 38016/8 (uusi numero 10) on Pihlajamäen kirkko, jonka on 
suunnitellut arkkitehti Esko Korhonen vuonna 1976. Kirkko on 
säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Kirkolle johtaa 
betoniportaat Moreenitieltä, jotka on aikoinaan rakennettu puoliksi 
viereisen asuinrakennuksen tontille. Kirkon tonttia on laajennettu 
portaiden vaatimalla alueella. 

Kirkko tontteineen on suojeltu asemakaavahistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävän 
aluekokonaisuuden osana. Rakennusoikeus on merkitty voimassa 
olevan kaavan mukaisena, mikä mahdollistaa pienen 
laajennuksen.  

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) 

Tontti 38015/7 (Liusketie 10) on osoitettu liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeus merkitty 

nykyisen mukaisena (450 k-m2). Rakennusta ei ole suojeltu, 
koska sen ulkoasu on huomattavasti muuttunut alkuperäisestä.  

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet (K/s) 

Ostoskeskuksen vanhin, arkkitehti Kaija ja Heikki Sirenin 
suunnittelema osa 38017/3 (Meripihkatie 3, uusi tontin numero 6) 
sekä tontit 38004/6 (Vuolukiventie 7), 38012/4 (Maasälväntie 11) ja 
38025/6 (Rapakivenkuja 9) on osoitettu liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeus merkitty 
nykyisen mukaisena.  

Tontit on suojeltu asemakaavahistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävän 
aluekokonaisuuden osana. Sirenien suunnittelema 
ostoskeskusrakennus on suojeltu sr-1-merkinnällä ja pienemmät 
lähimyymälärakennukset sr-2a-merkinnällä. 

Nykyinen liikerakennuksen tontti 38001/2 (Graniittitie 9) on 
merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP).  

Puistot (VP/s) 

Alueella on kaksi alkuperäiseen 1960-luvun aluekokonaisuuteen 
kuuluvaa puistoa, Kiillepuisto ja Maasälvänpuisto, jotka on suojeltu 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
kaupunkikuvallisesti merkittävän aluekokonaisuuden osana.  

Kiillepuisto on vuonna 2005 kunnostettu asemakaavan 
suojelutavoitteiden mukaisesti.  

Lähivirkistysalueet (VL/s)  

Alueen lähivirkistysalueista merkittävin on alueen pohjoisosassa 
sijaitseva korkea mäki, jossa sijaitsevat mm. maalinnoituslaitteet 
sekä yksi Suomen suurimpia hiidenkirnuja. Suurin osa 
lähivirkistysalueista muodostuu alueen rinnemetsistä sekä alueen 
pohjoisosassa sijaitsevasta laajahkosta kalliometsäalueesta. 



Nykyisen tontin 38015/2 eteläosa on muutettu lähivirkistysalueeksi 
asuntoyhtiön toivomuksesta.  

Alueen lähivirkistysalueet on suojeltu asemakaavahistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävän 
aluekokonaisuuden osana. Lisäksi on tarkentavia 
suojelumääräyksiä alueiden kehittämisestä ja hoidosta 
maisemaselvityksen miljöötyyppi- ja typologia-luokitteluun 
perustuen:  

s-1 Kaupunkikuvan ja suurmaiseman kannalta tärkeä 
rinnemetsä/kalliorinne/näkymäala, jota on hoidettava 
ja kehitettävä siten, että rinnemetsät/kalliorinteet 
säilyvät monipuolisina, moni-ilmeisinä ja 
elinvoimaisina luonnonympäristöinä. Alueille on 
laadittava luonnonhoitosuunnitelmaa tarkentava 
metsämaiseman kehittämissuunnitelma. 
Erityistavoitteena on lisätä männyn määrää alueella.  

s-2 Kaupunkikuvallisesti/maisemallisesti tärkeä 
metsäinen suojavyöhyke/taustametsä, jota on 
hoidettava ja kehitettävä siten, että metsä säilyttää 
monipuolisen ja moni-ilmeisen luonteensa.  

s-3 Kaupunkikuvallisesti arvokas 
kalliometsä/avokalliorinne, jota tulee hoitaa osana 
kortteliin 38015 liittyvää maisemakuvallista 
kokonaisuutta. 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) 

Alueen luoteisosassa pohjoisten koulujen vieressä sijaitsee 
urheilu- ja virkistystoimintojen alue, jolla sijaitsee urheilukenttä 
pukusuojarakennuksineen. Alueelle ei esitetä muutoksia voimassa 
olevaan kaavaan.  

Pysäköinti (LP ja LPA) 

Asuntokortteleiden autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 

autopaikka/95 k-m2 kaupunkisuunnittelulautakunnan 19.5.1994 
hyväksymän laskentaohjeen mukaisesti. Olemassa olevilla 
asuinkortteleilla on kuitenkin säilytetty nykyisen rakennusluvan 
mukaiset autopaikat.  

Ehdotuksessa on määräys: "Olemassa olevalle rakennukselle 
voidaan myöntää muutos- ja korjaustöiden rakennuslupa sen 
estämättä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin autopaikkojen 
vähimmäismäärästä." Alueen autopaikat sijaitsevat autopaikkojen 
korttelialueilla (LPA) tai tonteilla. Vieraspysäköinti on joko yleisillä 
pysäköintialueilla (LP) tai kadulla. 

Nykyisen asemakaavan mukaisesta AH-alueesta 38020/4 on osa 
muutettu asuinpientalojen korttelialueeksi sekä LPA-tontit 38012/3 
ja 6 ja 38015/2 ja 8 on muutettu asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi. LPA-tontteja ei ole koskaan rakennettu 
pysäköintialueiksi ja alueet ovat Hakan alueen hienoja metsäpiha-
alueita. 



Liikenne Pihlajamäen katuverkko on rakennettu 1960- ja 1970-
luvuilla. Katujen mitoitus on tonttikatuverkon osalta mahdollistanut 
kadunvarsipysäköinnin. Meripihkatie, Rapakiventie, 
Rapakivenkuja ja Rapakivenkaari muodostavat alueen läpi 
kulkevan kokoojakatuyhteyden. Tätä yhteyttä pitkin kulkee alueen 
käytetyin joukkoliikennereitti mm. Pukinmäen asemalle. 
Katuyhteyden kautta kulkee myös merkittävä määrä Pihlajamäen 
läpi kulkevaa liikennettä, joka on koettu ongelmalliseksi.  

Kevyen liikenteen verkosto on katuverkon osalta rakentunut. Sen 
sijaan katuverkkoa täydentävä kevyen liikenteen verkosto 
esimerkiksi virkistysalueilla on osittain rakentamatta 
korkeuserojen vuoksi ja osa vaikeimmin toteutettavista on 
muutosehdotuksessa osittain poistettu ja korvattu toisilla. 

Kaavassa varaudutaan pääsääntöisesti nykyistä reitistöä 
hyödyntävän joukkoliikenneyhteyden tehostamiseen siten, että 
asemakaavaan merkitään joukkoliikenteelle varattu katuyhteys 
tonttien 38023/3 (ala-aste) ja 38024/1 välistä. Näin kierretään 
Rapakivenkujan ja Rapakivenkaaren hankala katuosuus ja 
mahdollistetaan samalla myös raitiotien rakentamismahdollisuus 
alueen läpi tulevaisuudessa. Muutosehdotuksessa on lisäksi jo 
pitkään tarpeelliseksi koettu Pihlajamäen ostokeskuksen 
pohjoispään liikennealueen uudelleen rakentaminen ja 
pysäkkialueiden parantaminen. Liikenteen aluevaraukset on tehty 
alueen luonnonarvoja ja 1960-lukulaisen katumiljöön arvoja 
kunnioittaen.  

Suojelukohteet 

Koko Pihlajamäen 1960-luvun aluekokonaisuus on merkitty 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
kaupunkikuvallisesti merkittäväksi aluekokonaisuudeksi (/s).  

Suojelua koskevat asemakaavamääräykset kattavat Pihlajamäessä 
useita eri suojelun ja kehittämisen tasoja rakennuskannan ja 
maiseman suojelusta alkuperäisen 1960-luvun 
viheraluesuunnitelman palauttamisen tai jälkitoteutuksen 
mahdollistaviin määräyksiin. Asemakaavallinen suojelu kohdistuu 
sekä alueen 1960-luvun rakennuskantaan että alueen maisemaan 
ja lähiympäristöön. Rakennuskannan osalta on käytetty sekä sr-2- 
että sr-1-tasoisia suojelumääräyksiä. 

Kaikki 1960-luvun asuinrakennukset on merkitty 
suojelumerkinnällä sr-2: rakennustaiteellisesti, 
kaupunkikuvallisesti ja asemakaavahistoriallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksissa tehtävät 
korjaus- ja muutostyöt on tehtävä ensisijaisesti säilyneet, 
alkuperäiset rakennusosat korjaten. Julkisivuissa on sallittu 
ainoastaan betoni- ja sileät rappauspinnat. Päätyseinissä sallitaan 
myös muurattu tiilipinta. Julkisivujen muutostyöt on tehtävä siten, 
että ikkuna-aukotuksen ja parvekekaiteiden asema suhteessa 
julkisivupintaan säilyy alkuperäisinä tai alkuperäisen kaltaisena. 

Asemakaavan tavoitteena on rakennusten alkuperäisen ulkoasun 
säilyttäminen/tai palauttaminen. Suojelumääräyksen avulla on 



haluttu turvata korjausten alueellinen yhtenäisyys sekä estää 
rakennusten ulkonäköä raskaasti muuttavat levytykset. Teollisen 
rakentamisen alkuaikoina betonirakenteiden rakennustekniikassa 
oli puutteita, minkä vuoksi alkuperäisten rakenteiden säilyttämistä 
ei ole pidetty itsetarkoituksena. Asemakaava sallii suuren jouston 
julkisivujen korjausmenetelmiin. Betoninen ulkokuori voidaan 
eräissä julkisivuissa korvata tiilimuurauksella. Rakennusten 
tekninen kunto sanelee rakennusten korjausmahdollisuudet ja 
valittavan korjaustavan. 

Tontilla 38027/1 (Maasälväntie 14) oleva rakennus edustaa 1960-
luvun innovatiivista asuntosuunnittelua ja on rakennustyyppinä 
edelläkävijän luonteinen. Tonteilla 38012/8 ja 10 (entiset numerot 
38012/3 ja 6) sekä 38015/12 ja 13 (entiset numerot 38015/8 ja 2) 
porrashuone on säilytettävä.  

Ostoskeskuksen vanha osa, Meripihkatie 3 ja alueen kirkko on 
esitetty suojeltavaksi merkinnällä sr-1: Rakennustaiteellisesti, 
kaupunkikuvallisesti ja asemakaavahistoriallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia 
korjaus- ja muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen, sen 
julkisivujen, vesikaton ja/tai sisätilojen rakennustaiteellista arvoa. 
Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia 
toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä 
pyrittävä palauttamaan alkuperäiseen asuunsa. Tontilla 38017/3 
suojeltavaan kokonaisuuteen kuuluvat ostoskeskusrakennuksen 
ulkokäytävä kattolyhtyineen, rakennuksen länsisiiven tilajako 
väliseinineen sekä näyteikkunaseinät pintajaon suhteineen. 
Rakennuksen palautettaviin rakennusosiin kuuluu kuparista tehty 
otsalippa. Näyteikkunoita ei saa peittää mainosteipein ja 
rakennuksen mainoskyltit tulisi sijoittaa alkuperäistä sijoitteluideaa 
noudattaen. Tontilla 38016/10 rakennuksen sisätilat on säilytettävä 
siten, että niiden rakennustaiteellista arvoa ei turmella. 

Alueen alkuperäisistä lähimyymälärakennuksista kolme 
alkuperäisessä asussaan säilynyttä sekä asuinrakennusten tontit 
38012/8 ja 38015/13 on merkitty suojeltaviksi merkinnällä sr-2a: 
Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja 
asemakaavahistoriallisesti arvokas rakennus. Julkisivuiltaan 
alkuperäisenä säilynyt rakennus, jota ei saa purkaa ja jonka 
julkisivujen korjaaminen tulee tehdä alkuperäinen seinärakenne ja 
julkisivut säilyttäen. Tonteilla 38015/13 ja 38012/8 päätyjulkisivujen 
materiaalina sallitaan betoni- ja rappauspintojen ohella muurattu 
tiilipinta.  

Asuinrakennusten suojelun ohella on annettu määräyksiä joidenkin 
alkuperäisten autotallien sekä muuntamorakennusten suojelusta.  

Ehdotuksessa on useita maisemaa tai sen osaa koskevia 
suojelumääräyksiä, jotka kohdistuvat maiseman ominaispiirteiden 
suojeluun, kehittämiseen ja vahvistamiseen. Maisemaa koskevia 
määräyksiä täydentävät eräiden piha-alueiden tai puistoalueiden 
suunnittelusta annetut tarkemmat suojelumääräykset, jotka 
perustuvat maisemaselvitykseen ja alkuperäisen 
suunnitteluaineiston analyysiin:  



s-4 Kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti ja 
asemakaavahistoriallisesti tärkeä metsäpiha-alue. 
Metsäinen pihanosa säilytetään ja pyritään 
kunnostamaan yleisilmeeltään alkuperäistä tilannetta 
mahdollisimman pitkälle vastaavaksi. Laaditaan 
kasvillisuuden hoitosuunnitelma, jossa kiinnitetään 
huomiota nykyisen puuston, erityisesti mäntyjen, 
elinvoimaisuuden säilyttämiseen sekä vaiheittaiseen 
uudistamiseen  

s-5 Kaupunkikuvallisesti ja maisemarakenteen 
kannalta tärkeä puistopiha-alue. Alueen avoin ja 
puistomainen ilme tulee säilyttää.  

s-6 Säilytettävä ja suojeltava puisto/julkisen 
rakennuksen piha tai sen osa, joka on toteutunut 
1960-luvulla laadittujen suunnitelmien mukaan.  

s-7 1960-luvulla suunniteltu puisto, joka tulee ottaa 
huomioon kunnostussuunnitelmaa tehtäessä. 
Puistosuunnitelma on jäänyt toteutumatta, toteutunut 
osittain tai paikalla on tehty myöhemmin huomattavia 
muutoksia. Alkuperäistä suunnitelmaa voi käyttää 
idealuontoisesti, puistoa kehitettäessä myös 
jälkitoteutusta voi harkita.  

Suojelumääräysten lisäksi alueelta on osoitettu suojeltavan alueen 
halki kulkeva 1960-luvun arkkitehtuurin kulttuuripolku, jonka 
varrelle sijoitettujen opastetaulujen avulla kerrotaan alueesta, 
suojelluista rakennuksista ja muista avainkohteista.  

Alueen linnoituslaitteet mukaan lukien ns. Tsaarin tallit on suojeltu 
muinaismuistolain mukaisena muinaismuistoalueena. Alueella 
oleva hiidenkirnu on suojeltu luonnonmuistomerkkinä, joka on 
rauhoitettu ympäristölautakunnan päätöksellä.  

Korjaustapaohje 

Asemakaavan soveltamisen tueksi on laadittu Helsingin 
kaupungin rakennusjärjestyksen 2 §:n mukainen korjaustapaohje, 
jonka rakennuslautakunta hyväksyy. Ohjeet on laatinut 
rakennusvalvontaviraston lähiöarkkitehti yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston 
työryhmän kanssa. Korjaustapaohjeita on esitelty yhtiöille 
lähiöasemalla. Yhtiöiltä on saatu korjausohjeisiin liittyvää 
palautetta.  

Ohjeiden laatimisen taustalla on ollut tarve ohjata 
betonielementtijulkisivujen korjausta kestävään ja rakennusten 
yhtenäistä ilmettä tukevaan suuntaan. Ohjeet palvelevat sekä 
yksityisiä asuntoyhtiöitä että rakennusvalvontaa. Nyt laaditut ohjeet 
ovat ensimmäiset, jotka koskevat 1960-luvun betonijulkisivuja. 
Ohjeet on laadittu kaikille Pihlajamäen 1960-luvun 
asuinrakennuksille ja ne koskevat kaikkia alueella esiintyviä 
seinärakenteita. Korjausvaihtoehdot, joita on annettu jokaisen 
seinärakenteen osalta 1-3, on arvotettu sen mukaan, miten ne 
palvelevat rakennusten suojelutavoitteita.  



Ohjeiden laatimisessa on yhtenä lähtökohtana ollut suojelun ohella 
kohtuullisuuden vaatimus. Yhtenä korjausvaihtoehtona 
betonikorjaamisen rinnalla on sallittu eristerappauskorjaus 
betonijulkisivujen teknistä elinikää pidentävänä ratkaisuna. 
Julkisivurakenteiden kirjoa lisäävät alueella jo tehdyt korjaukset, 
joita ei ole tehty yhtenäistä linjaa noudattaen, vaan yhtiöstä ja sen 
tarpeista riippuen. Tämä on lisännyt asemakaavamääräyksiä 
tarkemman rakentamistapaohjeen tarvetta. 

Rakennusten ulkovaipan lisäksi esitetään ohjeet parvekkeiden, 
ulko-ovien, vesikatteen ja räystäspellityksen sekä porrashuoneiden 
korjausta varten. Korjausohjeen liitteeksi nk. Hakan alueelle 
(koillisosa) on laadittu alueen alkuperäisiin 1960-luvun väreihin 
perustuva väriopas.  

Jälkiasennushissit  

Asemakaavan muutoksen valmistelun aikana on nk. Saton alueen 
(lounaisosa) kahteen pitkään nauhajulkisivuun rakennettu rungon 
ulkopuolelle jälkiasennushissien vaatimat uudet porrashuonetornit. 
Ratkaisujen lähtökohtana on ollut sadan prosentin esteettömyys. 
Lisäykset katkaisevat rakennusten pitkän linjan voimakkaasti, 
toinen vanhoista porrassyöksyistä on jouduttu purkamaan ja 
porrashuone on menettänyt alkuperäisen luonteensa. Ratkaisu oli 
kustannuksiltaan ylivoimaisesti kallein muihin ratkaisuihin 
verrattuna ja edellytti sekä uutta porrasta että vanhan portaan 
osittaista purkamista. Alueelle toteutetun toisen hissiratkaisun 
pyöreä sylinterimuoto on alueen arkkitehtuurille vieras ja 
rakennuksen rakennustaiteelliseen arvoon sopimaton.  

Muutosehdotuksessa jälkiasennushissejä koskee seuraava 
asemakaavamääräys:  

Tonteilla 38001/3, 38003/5, 38004/2, 4, 8, 38007/1 ja 
2, 38024/1 ja 5 sekä 38025/1, 2 ja 4 rakennusalan 
osoittaman alueen ulkopuolella ei saa rakentaa hissiä 
tai porrastornia (muutettuun ehdotukseen lisätty eikä 
katosta). Tonteilla 38012/8 ja 10 sekä 38015/12 ja 13 
hissi tulee rakentaa asuntojen parvekkeiden 
yhteyteen. Näillä tonteilla hissin saa rakentaa 
kerrosalan estämättä.  

Saton lamellitaloissa porrashuoneen leveys mahdollistaa tilan 
ottamisen hissiä varten rungon sisäpuolelta. Pihlajamäen 
pohjoisosassa 3-kerroksisissa rakennuksissa (kahdeksan 
rakennusta) hissin sijoittaminen porrashuoneen sisäpuolelle ei ole 
mahdollista porrashuoneen ahtauden vuoksi.  

Hakan kaitiotaloissa jälkiasennushissille on tila rungon 
ulkopuolella asuntojen parvekkeen yhteydessä siten, että ratkaisu 
ei vaikuta julkisivuun. Suojeltava julkisivu säilyy käytännössä 
entisenlaisena. Ratkaisulla ei päästä täyteen esteettömyyteen, 
vaan ratkaisu edellyttää puolen kerroksen nousua.  

Yhdyskuntatekninen huolto 

Uusien asuinpientalojen korttelialueet ovat liitettävissä olemassa 



olevaan yhdyskuntateknisen huollon verkostoon. Korttelin 38001 
uudella AP-korttelialueella tulee tehdä vähäisiä sähköverkon 
kaapeleiden ja kaappien siirtoja. 

Kaava-alueella on merkittynä tärkeimmät yhdyskuntateknisen 
huollon johdot ja tunnelit. 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Uudet asuinpientalojen korttelialueet sijaitsevat moreenialueella, 
jossa kallio on lähellä maanpintaa ja se on paikoin avokalliota. 
Rakennukset voidaan perustaa kallion- tai maanvaraisesti. 
Alueella ei tiedetä olleen maaperää pilannutta toimintaa. 

Ympäristöhäiriöt 

Liikenteen aiheuttamaa meluhäiriötä on arvioitu pistelaskennan ja 
melumallin avulla. Mitoittavassa ennustetilanteessa vuonna 2025 
liikennemäärän Kehä I:llä on arvioitu olevan enimmillään n. 
85 000 ajoneuvoa/vrk ja Pihlajamäentiellä 25 000 ajoneuvoa/vrk. 

Kaava-alueen uusilla asuinpientalojen korttelialueilla saavutetaan 
valtioneuvoston päätöksen nro 993/1992 mukaiset ohjearvot 
ulkona. Olemassa olevilla alueilla ohjearvot ylittyvät paikoin 
vilkkaimpien liikenneväylien läheisyydessä. 

Kaavassa on annettu määräys asuinrakennusten 
ääneneristävyyksistä siten, että melutason ohjearvot sisällä 
täyttyvät.  

Asemakaavan muutoksen toteuttamisen vaikutukset 

Asemakaavan muutoksen toteuttamisen myötä suojellaan 
Pihlajamäen 1960-lukua edustava aluekokonaisuus. Suojelu 
nostaa esiin arvoja, jotka voimistavat alueen identiteettiä. Ehdotus 
vaikuttaa sekä rakennuskannan että maiseman suojeluun 
suotuisasti. Rakennuskannan ohella on suojelun kohteeksi 
nostettu alueen lähiympäristö ja maisema.  

Ehdotus turvaa eräiden aikakaudelle tyypillisten puistojen tai piha-
alueiden palauttamisen alkuperäisiin vihersuunnitelmiin nojaten 
sekä luo edellytykset alkuperäisen ostoskeskusrakennuksen 
korjaamiselle. Asemakaavan muutos ohjaa asuinrakennusten 
korjaamiseen niiden arvon mukaisella tavalla. 
Asemakaavamääräysten ohella rakennusten korjausta ohjataan 
konkreettisin korjaustapaohjein. Ehdotus vaikuttaa alueella 
esteettömyyttä parantavasti.  

Ehdotus turvaa Pihlajamäen muinaismuistojen ja luontokohteiden 
säilymisen. Asemakaavan muutos luo edellytykset 
pienimuotoiselle täydennysrakentamiselle paikan erityispiirteet 
huomioon ottaen.  

Muutosehdotus parantaa joukkoliikenteen yhteyksiä raitiotielinjan 
varauksen avulla, joka kulkee alueen läpi. Ehdotuksella ei ole 
merkittävää vaikutusta liikennemääriin, koska uudisrakentaminen 
on olemassa olevaan rakennuskantaan nähden vähäistä. 
Joukkoliikenteen palvelukyky paranee merkittävästi asemakaavan 
muutoksen mahdollistamien uusien joukkoliikennereitistöjen 



toteutuessa. Joukkoliikenteen erottaminen osin omalle, muusta 
ajoneuvoliikenteestä erotetulle reitilleen mahdollistaa läpiajosta 
koettujen haittojen vähentämisen ja sitä kautta myös 
liikenneturvallisuuden odotetaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla. 
Ostoskeskuksen pohjoispään liikennejärjestelyiden selkeyttäminen 
parantaa omalta osaltaan liikenteen turvallista sujumista. Kevyen 
liikenteen palvelukyky paranee ostoskeskuksen pohjoispäässä ja 
Meripihkatien varressa.  

Suunnittelun vaiheet 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 1.3.2005).  

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2005 
kaavoituskatsauksessa. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.  

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos sekä 
korjaustapaohjeluonnos ovat olleet nähtävänä 
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Pihlajamäen lähiöasemalla 13.2.-
3.3.2006. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin Helsingin 
Uudella yhteiskoululla 15.2.2006.  

Tiedepuiston Asunnot Oy:n pyynnöstä AS-korttelin 38006/3 
ratkaisua on nähtävillä olon jälkeen tarkistettu siten, että kortteliin 

on osoitettu 900 m2 lisää kerrosalaa kadun varteen sijoittuvaa 
asuntolarakennusta varten. Asemakaavan muutosluonnos on 
tämän korttelin osalta asetettu uudelleen nähtäville 3.-7.4 2006 
naapureille. 

Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavan muutoksen yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä kaupunginmuseon, Museoviraston, 
rakennusvalvontaviraston, rakennusviraston, 
asuntotuotantotoimiston, ympäristökeskuksen, Helsingin Veden, 
Helsingin Energian, kiinteistöviraston tonttiosaston ja geoteknisen 
osaston, liikuntaviraston, sosiaaliviraston ja opetusviraston 
kanssa. Yhteistyö on ollut innostavaa ja luovaa, josta esimerkkinä 
ovat esimerkiksi korjaustapaohjeet.  

Esitetyt mielipiteet 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle 
saapunut 18 mielipidekirjettä, joista 6 koski osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa ja 12 asemakaavan muutosluonnosta. 
Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja 
puhelimitse. Kirjeissä ja lausunnoissa esitetyt seikat on 
asemakaavaehdotuksessa otettu huomioon. 

./. Esitetyt mielipiteet ja vastineet niihin on selostettu 
kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksessä 4.5.2006 Khlle.  



Khs ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 18.8.-
18.9.2006, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja 
rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdosta vastaan on tehty 
yksi jäljempänä selostettu muistutus.  

Lisäksi ehdotuksesta on pyydetty ympäristölautakunnan, 
Uudenmaan ympäristökeskuksen, kiinteistölautakunnan, yleisten 
töiden lautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, 
Museoviraston, rakennuslautakunnan, Helsingin Veden ja 
Helsingin Energian jäljempänä selostetut lausunnot.  

Muistutus Asunto Oy Rapakivenkuja 2 (tontti 38024/1) ja 
Asunto Oy Rapakivenkuja 3-4-5 (tontit 38024/2 sekä 38025/2, 3 
ja 5) mainitsevat (5.9.2006) mm. seuraavaa: 

Oikaisuvaatimus 1 

Taloyhtiöt vaativat oikaisuna, että kuvan 1 mukainen alue tulee 
jättää suojelukaavan ulkopuolelle. 

Oikaisuvaatimus 2 

Mikäli erittäin painavat syyt vaativat edellä esitettyjen taloyhtiöiden 
rakennukset sisällytettäväksi suojelukaava-alueelle sr-2, taloyhtiöt 
esittävät oikaisuvaatimuksena, että kaavamääräykseksi tulee 
merkitä seuraavaa: "Rakennuksien tulee sopeutua ulkoasultaan, 
materiaaleiltaan ja väriltään ympäristöön." 

Mikäli edellä olevia oikaisuvaatimuksia 1 ja 2 ei hyväksytä, 
taloyhtiöt vaativat oikaisuna, että taloyhtiöiden tonteilla sijaitsevien 
rakennusten osalta lisätään kaavamääräyksiin: "Rakennusten 
lämpöeristeet ja niiden suojalevytykset voidaan säilyttää vähintään 
50 vuoden ajan tai lämpöeristysten ja levytysten elinkaaren 
päätyttyä lämpöeristeet voidaan uusia täysin samaan ulkoasuun tai 
vastaavaan." 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (12.4.2007), että 
Rapakivenkuja 2 ja Rapakivenkuja 3-4-5 ovat osa Pihlajamäen 
alkuperäistä kokonaisuutta ja niiden sisällyttäminen suojelukaavan 
alueeseen on siten hyvin perusteltu. Lautakunta ei näe perusteltua 
syytä muuttaa asemakaavamääräyksiä yksittäisten tonttien osalta.  

Rakennusten seinärakenteiden osalta Pihlajamäessä esiintyy 
useita erilaisia betoniseinärakenteita eikä Rapakivenkuja 3-4-5:ssä 
seinärakenne ole tässä suhteessa poikkeuksellinen. Mineraalivilla 
ja steni-levy on lisätty rakennusten julkisivuihin myöhemmin 
eivätkä ne kuulu alkuperäiseen rakenneratkaisuun. 

Asemakaavassa ei vaadita taloyhtiöitä noudattamaan 
asemakaavan mukaisia määräyksiä ennen kuin rakennuksissa 
joudutaan tekemään rakennuslupaa vaativia toimenpiteitä, joten 
levytykset voivat olla rakennuksissa elinkaarensa loppuun. Kun 
rakennuksia korjataan uudelleen, pitää noudattaa asemakaavan 
määräyksiä. Rakennusten levyttäminen on kielletty. 

Lausunnot Museovirastolla (25.9.2006) ja Helsingin Energialla 
(6.9.2006) ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksesta. 



Ympäristölautakuntapuoltaa (19.9.2006) Pihlajamäen 
aluekokonaisuuden suojelun turvaavan asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.  

Esittelijä tarkensi esitystään siten, että esityslistan esittelyosan 
alaotsikon "Asemakaavanmuutoksen tavoitteet" ensimmäistä 
virkettä täsmennettiin kuulumaan "Tavoitteena on suojella 
Pihlajamäen aluekokonaisuuden maisema ja rakennuskanta." 

Lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän tarkennetun 
esityksen mukaan.  

Uudenmaan ympäristökeskusmainitsee (29.9.2006) mm., että 
asemakaavan muutos on asiantuntevasti ja yksityiskohtaisesti 
laadittu. Rakennukset on varustettu tarpeellisilla 
suojelumerkinnöillä ja rakentamattomat osat tutkittu ja jäsennelty 
huolellisesti. Asemakaavaan sisältyy myös yksityiskohtaiset 
korjausta ohjaavat määräykset. Alueelle on muutamaan kohtaan 
osoitettu täydentävää rakentamista. Ympäristökeskus puoltaa 
varauksetta kaavan hyväksymistä, koska sillä turvataan alueen 
suurpiirteisen ja voimakkaan arkkitehtuurin säilyminen ja myös 
sen kunnostus asianmukaisella tavalla. 

Kaupunginmuseon johtokuntamainitsee (27.9.2006) mm., että 
Pihlajamäen asemakaavan muutosehdotus on ensimmäinen 
asemakaava, jonka tavoitteena on suojella 1960-luvun asuinlähiö 
aluekokonaisuutena eli rakennusten lisäksi myös rakentamatonta 
välitilaa, pihoja ja puistoja, muokattua ja luonnonvaraista 
maisemaa. Aluerakentamisena lyhyen ajan kuluessa toteutettu 
Pihlajamäki on poikkeuksellisen eheänä säilynyt kokonaisuus, 
jonka kulttuurihistorialliset arvot perustuvat alueen 
asemakaavoituksen ja rakentamisen historiaan, 
korkealuokkaiseen arkkitehtuuriin ja maisemallisiin tekijöihin. 
Rakennusten nyt tultua korjausikään on niiden suojelu tärkeää ja 
perusteltua rakennusten ominaisluonteen ja arkkitehtuurin 
olennaisten piirteiden säilymisen varmistamiseksi. 

Muutosehdotuksessa esitetään kaava-alueen lähes kaikkien 
alkuperäisten rakennusten suojelemista. Pääosa kohteista 
suojeltaisiin ulkoasultaan sr-2- tai sr-2a-määräyksellä ja julkiset 
rakennukset eli kirkko ja ostoskeskus merkinnällä sr-1, jossa on 
myös sisätiloja koskevia määräyksiä. Koska kyseessä on 
arkkitehtuuriltaan laadukkaiden rakennusten muodostama, hyvin 
säilynyt kokonaisuus, pitää johtokunta kaikkien alkuperäisten 
rakennusten suojelua perusteltuna. Täydennysrakentamisen 
rajaaminen vain kahdelle tontille on perusteltua alueen eheyden 
säilyttämiseksi. Kiilletien-Kiillekujan alueelle osoitettu 
täydennysrakentaminen noudattaa lisäksi Pihlajamäen 
alkuperäisen asemakaavan periaatetta, jonka mukaan solujen 
keskellä rakentaminen oli matalaa ja paviljonkityyppistä. Myös 
atriumtalojen ulkonäöstä ja pihamuureista on annettu määräyksiä, 
joiden tarkoituksena on uudisrakentamisen sopeuttaminen 
asemakaavan suojelutavoitteisiin ja alueen 1960-lukulaisiin 
arvoihin. Esitettyä laajempi täydennysrakentaminen turmelisi 
poikkeuksellisen hienot metsä- ja puistopihat sekä tärkeät 



vihervyöhykkeet ja kalliot, joiden vuoropuhelu rakennetun 
ympäristön kanssa on alueen metsäkaupunkiluonteen säilymisen 
kannalta olennaista. Pihojen, puistojen ja lähivirkistysalueiden 
säilyminen ja mahdollinen palauttaminen tai jälkitoteuttaminen 
löytyneiden alkuperäissuunnitelmien mukaan sekä alueiden tuleva 
hoito on otettu huomioon useilla erityyppisillä aluekohtaisilla 
suojelumääräyksillä. Myös alueella sijaitsevat linnoituslaitteet ovat 
asianmukaisesti muinaismuistolain mukaisena muinaismuisto- 
alueena. 

Muutosehdotusta on edeltänyt laaja ja monipuolinen inventointi- ja 
selvitystyö. Aluetta ja sen arvoja on tutkittu ja tarkasteltu niin 
rakennetun ympäristön kuin vihermiljöön näkökulmasta ja niitä 
yhdessä arvioiden. Myös Pihlajamäen asemaa ja ainutlaatuisuutta 
aikakauden lähiörakentamisen arkkitehtuurissa ja 
aatehistoriallisessa kentässä on selvitetty. Työn perusteellisuus 
näkyy tavanomaista yksityiskohtaisemmissa suojelumääräyksissä, 
jotka on laadittu Pihlajamäen erityinen ominaisluonne huomioon 
ottaen. Suojelumääräysten noudattamisen tueksi ja soveltamiseksi 
Pihlajamäen rakennuskannasta on laadittu myös 
korjaustapaohjeet. Koska suojelun eräänä lähtökohtana on ollut 
kokonaisuuksien säilyttäminen ja vaaliminen, on tavoitteena, että 
keskenään samanlaiset rakennukset myös korjattaisiin samaa 
rakennuskohtaisesti ja seinätyyppikohtaisesti määriteltyä 
korjaustapaa käyttäen. Korjaustapaohjeissa suositeltavimpana 
vaihtoehtona esitetään aina korjaamiseen ja säilyttämiseen 
ohjaava vaihtoehto eli myös korjaustapaohjeiden tavoitteena on 
rakennuskannan suojelu. Korjaustapaohjeiden liitteeksi tulee vielä 
Hakan alueen asuntoyhtiöitä koskeva väriohje, jolla pyritään 
ohjaamaan rakennusten ulkovärien, julkisivupintojen, sokkeleiden 
ja ikkunanauhojen ja porrashuoneiden sävyjen valintaa.  

Edellä mainittuun viitaten johtokunta katsoo, että muutosehdotus 
on perusteellisiin selvityksiin nojaava, poikkeuksellisen 
huolellisesti laadittu suojelukaava. Sillä voidaan turvata 
Pihlajamäen kansainvälisestikin arvostetun asuinalueen 
identiteetin ja ilmeen säilyminen ja tarvittaessa palauttaminen. 
Lisäksi kaavatyöhön liittyvien selvitysten myötä on tuotettu uutta ja 
tarpeellista tietoa sekä avattu tuoreita näkökulmia, joita voidaan 
tulevaisuudessa hyödyntää myös muissa 1960-luvun elementti- ja 
lähiörakentamiskohteisiin liittyvissä hankkeissa. 

Yleisten töiden lautakuntatoteaa (28.9.2006) mm., että kaavan 
valmistelua varten on laadittu erittäin perusteellinen ja kattava 
materiaali. Kaavaa täydentävät Helsingin kaupungin 
rakennusjärjestyksen 2 §:n mukaiset korjaustapaohjeet, jotka 
antavat taloyhtiöille suuntaviivoja suojelevaan peruskorjaukseen. 
Hissien rakentaminen rakennusten ulkopuolelle tuhoaa alueen 
puhdaslinjaista ulkoarkkitehtuuria. Hissit tulisikin pyrkiä kaikin 
mahdollisin keinoin sijoittamaan porrashuoneisiin, parvekkeiden 
yhteyteen tai rungon sisälle sisäisin huonetilajärjestelyin. 
Asemakaavan muutosehdotus luo hyvän pohjan Pihlajamäen 
lähiökokonaisuuden arvojen säilyttämiselle.  



Tarvittavista luonnonhoitosuunnitelmia täydentävistä 
suunnitelmista ja niiden rajauksista tulee neuvotella 
yksityiskohtaisesti rakennusviraston kanssa. Samoin on 
selvitettävä suojelua tarkentava merkintä s-3, suojeltava 
kalliometsä/avokalliorinne, koska merkinnästä ei selviä, minkälaisia 
hoitotoimenpiteitä alueelle sallitaan.  

Muutosehdotukseen tulee saada puistoille viralliset nimet. 
Vähintäänkin Rapakiventien pohjoispuolelle jäävä lähivirkistysalue 
ja Kinttupolun pohjoispuolelle jäävä metsäalue tulisi nimetä. 
Ehdotuksen esittämät toimenpidesuositukset viheralueille voidaan 
ottaa jatkossa huomioon laadittaessa alue- ja 
luonnonhoitosuunnitelmia sekä suunniteltaessa ja toteutettaessa 
peruskorjauksia.  

Kaupunkisuunnittelulautakuntatoteaa (12.4.2007), että 
luonnonhoitosuunnitelmia täydentävistä suunnitelmista ja niiden 
rajauksista tullaan neuvottelemaan rakennusviraston kanssa. 
Suojelua tarkentava merkintä s-3, "suojeltava 
kalliometsä/avokalliorinne", on täydennetty kuulumaan: 

Kaupunkikuvallisesti arvokas kalliometsä/avokalliorinne, jota tulee 
hoitaa osana kortteliin 38015 liittyvää maisemakuvallista 
kokonaisuutta. 

Kaavaehdotusta on täydennetty nimistötoimikunnan esittämillä 
puistojen nimillä. Rapakiventien itäpuolelle pohjoisessa jäävä 
puistoalue on nimetty Aarnikanmäeksi. Tämä nimi on ollut 
aikaisemmin Maasälvän leikkipuiston kohdalla ja se on nyt siirretty 
alkuperäiselle paikalleen. Maasälväntien leikkipuiston alue on 
nimetty Maasälvänpuistoksi, Rapakiventien länsipuoleinen 
puistoalue Rapakivenpuistoksi, Meripihkatien länsipuolinen 
puistoalue Meripihkanpuistoksi ja Vuolukiventien eteläpuolinen 
puistoalue Vuolukivenpuistoksi. Pihlajamäen kulttuuripolkua 
pidettiin käyttökelpoisena ja perusteltuna nimenä.  

Liikuntalautakuntamainitsee (17.10.2006) mm., että kaava-
alueeseen sisältyy kaksi 1960-luvulla laaditun asemakaavan 
mukaista urheilualuetta (U): Pihlajamäen kenttä ja kaava-alueen 
pohjoisosassa oleva metsäalue. Muutosehdotuksessa 
Pihlajamäen kenttäalue on muutettu urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alueeksi (VU) ja metsäalue lähivirkistysalueeksi, joka on 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
kaupunkikuvallisesti merkittävä aluekokonaisuus (VL/s).  

Ehdotukseen ei ole merkitty Pihlajamäen kentän 
huoltorakennusta. Rakennuksen peruskorjaamista tai mahdollista 
uusimista silmällä pitäen lautakunta esittää, että kentän 
huoltorakennukselle merkitään rakennus, joka olisi nykyistä 
rakennusalaa jonkin verran suurempi.  

Kentän reuna-alueille on merkitty johdoille varatut alueen osat. 
Kentän huoltorakennukseen tulevat kunnallistekniset johdot 
kulkevat kentän länsipäädyssä. Kaupungin vesijohto kulkee VU-
alueen itäosan kautta ja kaasuputki kentän eteläreunassa osittain 
VU-alueella ja osittain VL/s-alueella.  



VU-alueen rajauksen osalta lautakunta esittää, että kentän 
eteläreuna myötäilisi johtoa varten varatun alueen reunaa, siten 
että koko johto rajattaisiin aluetta sivuavan ulkoilutien reunaan, 
jolloin kenttään käytännössä kuulumaton kolmiomainen alue liittyisi 
lähivirkistysalueeseen. VU-alueen rajaukseen ehdotetut 
muutokset selkeyttäisivät kenttäalueen ja viheralueen 
hoitovastuita. 

Käyttötarkoituksen muuttaminen vanhentuneen asemakaavan 
mukaisesta urheilualueesta lähivirkistysalueeksi vastaa 
nykytilannetta. Mäen lakialue on merkitty muinaismuistoalueeksi 
siellä sijaitsevien maalinnoituslaitteiden vuoksi. Alueella sijaitsee 
myös yksi Suomen suurimpia hiidenkirnuja, joka on merkitty 
rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. 

Kaupunkisuunnittelulautakuntatoteaa (12.4.2007), että 
asemakaavakarttaan on merkitty rakennusala kentän 
huoltorakennukselle. Kentän eteläreuna on merkitty johtoa varten 
varatun alueen reunan mukaiseksi siten, että koko johtoalue jää 
lähivirkistysalueen puolelle.  

Rakennuslautakuntatoteaa (26.9.2006) mm., että Pihlajamäen 
betonilähiö on saanut aikalaistunnustuksen jo 1960-luvulla, kun se 
esiteltiin Arkkitehti-lehdessä. Alue on DOCOMOMO kohde ja sitä 
on esitetty valtakunnallisten alueenkäyttötavoitteiden uudeksi 
kohdealueeksi (VAT). Pihlajamäestä on tehty inventointi, jossa on 
todettu rakennuskannan muuttuneen betonikorjausten ja 
levytysten johdosta. Alueen olennaisina piirteinä ovat Olli Kivisen 
ns. solukaavasta ja keuhkomaisesta rakenteesta syntyneet 
suurmaisema ja viherpihat. Prosessirakentamisen tuloksena 
syntynyt alue oli innovatiivista rakentamista Suomen 
ensimmäisine torninostureineen ja täyselementtitekniikoineen. Nyt 
lausunnolla olevan kaavan tavoitteena on betonilähiölle 
luonteenomaisten piirteiden suojelu. 

Asemakaavan muutoksessa painottuvat erilaiset 
suojelumerkinnät. Kaavassa on viisi rakennuskohtaista ja 
kahdeksan aluekohtaista merkintää. Merkintöihin on liitetty 
täsmennyksiä, jotka tarkentavat säilytettäviä ominaisuuksia mutta 
myös ottavat kantaa millaisin suunnitelmin tai toimin osia tulisi 
kehittää. 

Asemakaavassa esitetään suojeltavaksi asuinrakennukset 
merkinnällä sr-2. Rakennusvalvonnassa tehtävän käytännön työn 
kannalta on erittäin hyvä, että asemakaavamerkinnässä on 
kerrottu, mitkä ominaisuudet ovat arvokkaita, säilytettäviä ja 
palautettavia. Merkintöihin olisi kuitenkin tarpeen tehdä muutama 
lisätäsmennys. Esimerkiksi sr-2-merkintä tulisi kirjoittaa muotoon, 
josta selvästi käyvät ilmi mahdolliset korjauksissa käytettävät 
julkisivupinnat; betoni ja rappaus. Vähintään julkisivujen levytyksen 
määrittely tulisi täsmentää tarkemmin koskemaan kaikkia 
levytyksellä tarkoitettuja pinnoitteita esimerkiksi pelti tai kivi. 
"Ikkuna-aukotuksen ja parvekekaiteiden asema suhteessa 
julkisivupintaan pyritään säilyttämään alkuperäisinä tai alkuperäisen 
kaltaisina" tulisi muuttaa muotoon: "on säilytettävä" ja tekstiin tulisi 



lisätä, että ikkunan suhde julkisivuun tulee palauttaa seuraavan 
ikkunanvaihdon yhteydessä. 

Asemakaavassa esitetään, että eräillä AK-tonteilla rakennusalan 
osoittaman alueen ulkopuolelle ei saa rakentaa hissiä tai 
porrastornia ja eräillä tonteilla hissi tulee rakentaa asuntojen 
parvekkeiden yhteyteen. 

Jälkiasennushissejä koskevasta, rakennussuojelunäkökulmasta 
tarkasteltuna perustellusta määräyksestä aiheutuu ristiriita 
esteettömän rakentamisen tavoitteiden kanssa. Erityisen 
ongelmallisiksi ovat muodostumassa ne rakennukset, joissa 
normaalilevyiset jälkiasennushissit eivät tiukan suojelun takia tule 
kysymykseen. Tällaisia rakennuksia on asemakaavaehdotuksessa 
ainakin seitsemän, koska ahtauden takia liikuntaesteisille 
mitoitettu jälkiasennushissi ei mahdu porrashuoneeseen.  

Kahteen Pihlajamäen lamellitaloon on rakennettu 2000-luvulla 
esteettömyyskriteerit täyttävät hissit siten, että porrashuone on 
tullut rakennuksen ulkopuolelle. Nämä ratkaisut ovat herättäneet 
vilkasta keskustelua ja saaneet myös kritiikkiä rakennusten 
perusarkkitehtuurin muuttumisen vuoksi. Mielipidetutkimuksen 
mukaan selvä enemmistö asukkaista on kuitenkin ratkaisuihin 
erittäin tyytyväisiä. Kysymyksessä ovat vaikeat arvovalinnat 
asukkaiden toiveiden ja puhdaslinjaisen arkkitehtuurin 
vaatimusten välillä. 

Asemakaavassa annettavien suojelumääräysten tulee maankäyttö- 
ja rakennuslain 57 §:n 2 momentin mukaan olla maanomistajalle 
kohtuullisia. Kohtuuttomiakin suojelumääräyksiä voidaan 
asemakaavaan sisällyttää. Silloin joudutaan kuitenkin ottamaan 
huomioon rakennussuojelulain korvaussäännökset. On 
kyseenalaista, voidaanko näinkin laajaa normaalilevyisen 
jälkiasennushissin kieltämistä tulkita kohtuulliseksi. Hissistä on 
tullut 3-kerroksisissa ja sitä korkeammissa rakennuksissa 
asumisen vakiovaruste.  

Lautakunta esittää, että Pihlajamäen pohjoisosan lamellitalojen 
jälkiasennushissiä tarkoittavaa suojelumääräystä lievennetään. 
Asemakaavaan tulisi ottaa säännös, joka velvoittaa 
suunnittelemaan jälkiasennushissit rakennusten arkkitehtuuri ja 
karaktääri huomioon ottaen käyttäen parasta mahdollista saatavilla 
olevaa suunnittelijavoimaa. Jälkiasennushissien suunnitelmista 
tulee pyytää ennen rakennusluvan myöntämistä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon lausunto.  

Pihlajamäen asemakaavan muutos on ansiokas, perusteellisesti 
tehty työ. Myös muille suojelluille alueille tulisi tehdä esitetyllä 
tavalla täydennettyjä asemakaavoja, joissa määritellään 
täsmällisesti alueen arvot ja ominaisuudet, sekä otetaan kantaa, 
millaisin suunnitelmin tai toimin eri osia tulisi kehittää. Näin 
asemakaavaan kirjattu perusta antaa myös rakennusvalvonnalle 
paremman mahdollisuuden ohjata kokonaisvaltaista alueen 
kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla.  

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (12.4.2007) mm., että 



asemakaavan suojelumääräystä sr-2 on korjattu siten, että 
julkisivujen pintamateriaalia koskevaa määräystä on täsmennetty 
julkisivupinnan materiaalin osalta. Sallittuja ovat 
rakennuslautakunnan esittämällä tavalla betoni ja sileät 
rappauspinnat, päätyseinien osalta myös puhtaaksimuurattu tiili. 
Lisäksi julkisivupinnan ja ikkunoiden ja parvekekaiteiden 
keskinäisen aseman säätelyä koskevaa asemakaavamääräyksen 
lausetta on muutettu ehdottomampaan muotoon. Täsmennetty sr-
2-merkintä kuuluu nyt seuraavasti:  

Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja 
asemakaavahistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. 
Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt on tehtävä ensisijaisesti 
säilyneet, alkuperäistoteutuksen mukaiset rakennusosat korjaten. 
Julkisivuissa on sallittu ainoastaan betoni- ja sileät rappauspinnat. 
Päätyseinissä sallitaan myös muurattu tiilipinta. Julkisivujen 
muutostyöt on tehtävä siten, että ikkuna-aukotuksen ja 
parvekekaiteiden asema suhteessa julkisivupintaan säilyy 
alkuperäisenä tai alkuperäisen kaltaisena.  

Täsmennetty sr-2a-merkintä kuuluu:  

Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja 
asemakaavahistoriallisesti arvokas rakennus. Julkisivuiltaan 
alkuperäisenä säilynyt rakennus, jota ei saa purkaa ja jonka 
julkisivujen korjaaminen tulee tehdä alkuperäinen seinärakenne ja 
julkisivut säilyttäen. Tonteilla 38015/13 ja 38012/8 päätyjulkisivujen 
materiaalina sallitaan betoni- ja rappauspintojen ohella muurattu 
tiilipinta. 

Esteettömyys ja jälkiasennushissi  

Pihlajamäen suojeltuun 1960-luvun kokonaisuuteen kuuluu 
kaikkiaan 38 asuinrakennusta, joista puolessa on jo olemassa 
hissi ja/tai hissille varaus. Alueen viiteentoista tornitaloon on tehty 
hissi jo rakentamisaikana. Lisäksi Hakan alueen korkeista 
lamellitaloista toisessa on hissit kaikissa porrashuoneissa. 
Toisessa on hissi ainoastaan rakennuksen korkean pään 
porrashuoneissa. Matalan osan porrashuoneissa on kuitenkin 
varaus hissiä varten. Kahteen Saton alueen pitkään lamellitaloon 
on rakennettu jälkiasennushissit 2000-luvun alussa.  

Asemakaavaehdotuksen mukaan Hakan neljään U:n muotoiseen 
kaitiotaloon on mahdollista rakentaa normaalilevyinen 
jälkiasennushissi rungon ulkopuolelle asuntojen parvekkeen 
yhteyteen. Ratkaisulla ei kuitenkaan päästä täyteen 
esteettömyyteen, vaan se edellyttää puolen kerroksen nousua.  

Jälkiasennushissin rakentamista rungon ulkopuolelle on kaavassa 
rajoitettu rakennustaiteellisin perusteluin yhteensä 12 tontilla: AK-
tonteilla 38001/3, 38003/5, 38004/2, 4 ja 8, 38007/1 ja 2, 38024/1 
ja 5 sekä 38025/1, 2 ja 4 (yhteensä 14 rakennusta). Näillä tonteilla 
ei rakennusalan osoittaman alueen ulkopuolelle saa rakentaa 
hissiä, porrastornia eikä katosta. Näilläkin tonteilla on kuitenkin 
mahdollista rakentaa täysimittainen jälkiasennushissi 
porrashuoneen sisälle yhteensä seitsemässä Saton alueen 



pitkässä lamellitalossa.  

Sen sijaan Pihlajamäen pohjoisosan kahdeksaan 3-kerroksiseen 
rakennukseen ei ole mahdollista rakentaa normaalilevyistä 
jälkiasennushissiä porrashuoneeseen ahtauden vuoksi. 
Rakennusten pohjaratkaisu ei myöskään mahdollista tilan 
ottamista hissiä varten asuntojen yhteydestä. Käytännössä 
rakennukset jäävät ilman normaalilevyistä jälkiasennushissiä.  

Asemakaavassa jälkiasennushissejä koskeva ratkaisu on tehty 
rakennussuojelun ja esteettömyyden rakentamisen tavoitteiden 
välillä vallitseva ristiriita tiedostaen. Alueen suojelutavoitteesta 
huolimatta huomattavalle osalle suojeltua asuntokantaa on 
pystytty turvaamaan normaalilevyinen jälkiasennushissi. Jo tehdyt, 
rungon ulkopuoliset jälkiasennushissit osoittavat, että rakennusten 
rungon ulkopuolelle ei voi tehdä ulokkeita turmelematta samalla 
rakennusten puhdaslinjaista arkkitehtuuria, eli sitä miksi ne on 
kaavalla suojeltu.  

Pihlajamäen pohjoisosan hissittömät rakennukset ovat kaikki 3-
kerroksia. Porrashuoneiden ahtauden takia esteetön ratkaisu 
edellyttäisi porrashuoneen rakentamista rungon ulkopuolelle, mikä 
jo 4-kerroksistenkin rakennusten osalta muodostuu usein asuntoa 
kohden kohtuuttoman kalliiksi. Hissin todellinen 
rakentamishalukkuus jäänee 3-kerroksisten rakennusten osalta 
vähäiseksi. Hissittömiin rakennuksiin voi tarpeen vaatiessa 
asentaa porrashissin henkilön nostamiseen tai porraskiipijän, joka 
nostaa myös pyörätuolin. 

Helsingin Vesimainitsee (10.10.2006) mm., että aluetta 
palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. 
Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä. Tontin 38004/9 
länsipuolisella puisto-alueella tulee johtokujamerkintöjä tarkentaa 
siten, että jäte- ja sadevesiviemärit sijaitsevat johtokuja-alueella.  

Tontin 38005/1 alueella sijaitsee tunnelissa olevien jäte- ja 
sadevesiviemäreiden lisäksi maa-asenteiset jäte- ja 
sadevesiviemärit n. 6 m:n matkalla. Näitä viemäreitä varten tulee 
merkitä vähintään 6 m leveä johtokuja.  

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (12.4.2007), että 
asemakaavakarttaan on tehty Helsingin Veden esittämät 
muutokset. 

Kiinteistölautakuntatoteaa (3.10.2006) mm., että kaupunki 
omistaa alueen lukuun ottamatta asuinkerrostalotontteja 38001/1, 
38002/3, 38004/5, 38019/1 ja 38021/2 sekä kirkkotonttia 38016/8. 

Yksityisten omistamia asuinkerrostalotontteja 38001/1 ja 38019/1 
on jonkin verran laajennettu. Kaavamuutoksen toteutus edellyttää 
siten aluejärjestelyjä kaupungin ja tonttien omistajien välillä. 

Helsingin seurakuntayhtymän omistaman kirkkotontin 38016/8 ja 
kaupungin omistaman asuinkerrostalotontin 38016/9 välistä rajaa 
on myös muutettu, koska kirkon portaat on aikoinaan rakennettu 
asuntotontin puolelle. Myös kirkkotontin omistajan kanssa on 
sovittava kaavamuutoksen aiheuttamasta aluejärjestelystä ja 



asuntotontin vuokralaisen kanssa maanvuokrasopimuksen 
muutoksesta. 

Kaupungin vuokraamat asuinkerrostalotontit (AK, AS)  
ja autopaikkatontit (AH, LPA) 

Kaupungin omistamat asuinkerrostalotontit on vuokrattu pääosin 
asunto-osakeyhtiöille 1960-luvulla siten, että 
maanvuokrasopimukset päättyvät 31.12.2025. Kirkkotontin 
viereinen asuinkerrostalotontti 38016/6 on vuokrattu Pihlajiston 
Kiinteistöt Oy:lle 31.12.2040 saakka. Tämä AK-tontti ei kuulu 
suojeltavaan kokonaisuuteen. 

Asunto-osakeyhtiöille vuokrattuja asuinkerrostalotontteja 38003/2 
ja 38021/3 on kaavamuutoksessa laajennettu. Tonttien 
maanvuokrasopimuksia tullaan muuttamaan siten 
vuokrauskohteiden osalta. 

Pysäköintialueita kaava-alueella ovat hoitaneet Pihlajamäen 
Lämpö Oy, Aarnikan Lämpö Oy ja Aarnikan Autotalli Oy. Yhtiöille 
on vuokrattu alueen LPA-tontit 31.12.2025 saakka. 

Pihlajamäen Lämpö Oy:lle 31.12.2025 saakka vuokratusta 
entisestä AH-tontista 38020/4 on osa muutettu asuinpientalojen 
(AP) korttelialueeksi. Osa LPA-tontista 38012/3 sekä LPA-tontit 
38012/6, 38015/2 ja 8 on liitetty viereisiin asunto-osakeyhtiöille 
31.12.2025 saakka vuokrattuihin asuinkerrostalotontteihin. Tämän 
vuoksi tonttien vuokralaisten kanssa joudutaan sopimaan 
tarvittavista maanvuokrasopimusten muutoksista ja päättämisistä. 

Entiseltä AH-tontilta 38020/4 ja entiseltä liiketontilta 38001/2 
muutosehdotuksen mukaisten AP-tonttien uudisrakentamisen 
johdosta poistuvien autopaikkojen uudelleen järjestäminen 
aiheuttaa kustannuksia. Korvaavat autopaikat on osoitettu osittain 
uudelle autopaikkatontille kahteen tasoon. 

Kaavaehdotuksessa on seuraava asemakaavamääräys: 
"Olemassa olevalle rakennukselle voidaan myöntää muutos- ja 
korjaustöiden rakennuslupa sen estämättä, mitä asemakaavassa 
on määrätty tontin autopaikkojen vähimmäismäärästä." 

Muutosehdotuksen toteutuminen autopaikkojen muutoksen osalta 
edellyttää kuitenkin, että tonttien haltijat sopivat yhteisten 
pysäköintijärjestelyjen muutoksista, jotta asuntotonttien ja 
autopaikkatonttien maanvuokrasopimuksiin voidaan tehdä 
tarpeelliset muutokset.  

Kaupungin omistamat liike- ja toimistorakennusten  
tontit (K) 

Pihlajamäen Ostoskeskus Oy:lle on vuokrattu K-tontti 38017/3 
ajaksi 1.1.2001-31.12.2020. Ostoskeskustontin rajat muuttuvat 
hiukan. Maanvuokrasopimukseen tulee tehdä tarkistus tältä osin. 

Täydennysrakentaminen ja muu uudisrakentaminen 

Asuntolarakennusten tontti (AS/s) 

Tiedepuiston Asunnot Oy:lle 31.12.2030 saakka vuokratulle 



asuntola-rakennusten tontille 38006/3 tulevan 900 k-m2:n 
lisäkerrosalan vaikutus tontin maanvuokrasopimukseen selvitetään 
uudisrakentamisen yhteydessä, kun kohteen piirustukset 
hyväksytetään kiinteistöviraston tontti-osastolla. 

Asuinpientalotontit (AP) 

Osasta AH-tonttia 38020/4 ja K-tontista 38001/2 on muodostettu 
kaksi uutta asuinpientalojen korttelialueen (AP) tonttia. Uuden AP-

tontin 38020/6 kerrosala on 750 m2 ja uuden AP-tontin 38001/4 

kerrosala 1 450 m2. AH-tontti ja liiketontti on kumpikin vuokrattu 
31.12.2025 saakka.  

Uudisrakentaminen AP-tonteille edellyttää AH-tontin 38020/4 
nykyisen maanvuokrasopimuksen muuttamista ja K-tontin 
38001/2 maanvuokrasopimuksen purkamista, koska kummankin 
AP-tontin kaikki autopaikat on osoitettu entisestä liiketontista 
muodostetulle AP-tontille 38001/4. 

Lautakunta toteaa, että kaavan toteuttaminen edellyttää runsaasti 
kiinteistöjärjestelyjä. Vanhat maanvuokrasopimukset voidaan 
muuttaa ja purkaa vain, mikäli siitä päästään neuvottelutulokseen 
tonttien vuokralaisten kanssa. Pihlajamäen Lämpö Oy:lle 
vuokratun entisen AH-tontin 38020/4 osalta on mahdollista 
soveltaa Kvston 8.6.2005 hyväksymiä vuokratonteilla tapahtuvan 
täydennysrakentamisen edistämisperiaatteita. K-tontin 38001/2 
osalta on kysymys maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta 
purkamisesta ja sen johdosta vuokralaiselle suoritettavasta 
korvauksesta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (12.4.2007) mm., että 
asemakaavassa on esitetty uusia kiinteistöjärjestelyjä mm. 
autopaikkatonttien osalta, täydennysrakentamiseen osoitetun 
alueen (38020/4 ja 38001/2) osalta sekä kirkon tontin ulkopuolella 
olevien portaiden osalta. Asemakaavassa esitettyjen tavoitteiden 
toteutumisen kannalta nämä järjestelyt ovat tärkeitä. 
Kiinteistöjärjestelyistä on neuvoteltu kaavaehdotuksen laatimisen 
aikana ja neuvotteluja jatketaan asemakaavan toteuttamisen 
aikana. Kiillekujan molemmin puolin olevien tonttien 38001/2 ja 
38020/4 muuttaminen pientalokorttelialueeksi tuo alueen 
asuntovalikkoon uuden perheasuntotyypin ja monipuolistaa siten 
alueen asuntojakautumaa. Uudisrakentaminen suojelukaavan 
sisällä turvaa alueen säilymisen elävänä. Muut kaavan yhteydessä 
tehdyt tontinrajojen muutokset ovat vähäisiä ja lähinnä 
teknisluonteisia korjauksia.  

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset 

Asemakaavan muutoskarttaan on lausuntojen johdosta tehty 
seuraavat muutokset: 

sr-2-määräys on muutettu muotoon:  

Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja 
asemakaavahistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. 
Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt on tehtävä ensisijaisesti 



säilyneet, alkuperäistoteutuksen mukaiset rakennusosat korjaten. 
Julkisivuissa on sallittu ainoastaan betoni- ja sileät rappauspinnat. 
Päätyseinissä sallitaan myös muurattu tiilipinta. Julkisivujen 
muutostyöt on tehtävä siten, että ikkuna-aukotuksen ja 
parvekekaiteiden asema suhteessa julkisivupintaan säilyy 
alkuperäisenä tai alkuperäisen kaltaisena. 

sr-2a-merkintää on täsmennetty muotoon:  

Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja 
asemakaavahistoriallisesti arvokas rakennus. Julkisivuiltaan 
alkuperäisenä säilynyt rakennus, jota ei saa purkaa ja jonka 
julkisivujen korjaaminen tulee tehdä alkuperäinen seinärakenne ja 
julkisivut säilyttäen. Tonteilla 38015/13 ja 38012/8 päätyjulkisivujen 
materiaalina sallitaan betoni- ja rappauspintojen ohella muurattu 
tiilipinta. 

Suojelua tarkentava merkintä s-3, "suojeltava 
kalliometsä/avokalliorinne", on täydennetty kuulumaan:  

Kaupunkikuvallisesti arvokas kalliometsä/avokalliorinne, jota tulee 
hoitaa osana kortteliin 38015 liittyvää maisemakuvallista 
kokonaisuutta. 

Asemakaavan muutoskarttaan on merkitty rakennusala 
urheilukentän huoltorakennukselle. 

Urheilukentän eteläreunan rajausta on muutettu kulkemaan johtoa 
varten varatun alueen pohjoisreunan mukaisesti siten, että koko 
johtoalue jää VL-alueen puolelle. Samoin on urheilualueen (VU) 
itäreunan rajausta muutettu siten, että raja kulkee ulkoilutien 
reunaa ja johtoalueet jäävät kokonaan VL-alueen puolelle. 

Tontilla 38004/9 on johtokujan sijaintia tarkistettu siten, että jäte- ja 
sadevesiviemärit sijaitsevat johtokuja-alueella. 

Tontin 38005/1 alueella oleville jäte- ja sadevesiviemäreille on 
merkitty 6 m leveä johtokuja. 

Asemakaavaehdotusta on täydennetty nimistötoimikunnan 
esittämillä puistojen ja Pihlajamäen kulttuuripolun nimillä. 

Asemakaavan muutoskarttaan on lisäksi tehty seuraavat vähäiset 
tarkistukset ja teknisluonteiset korjaukset:  

- Kulttuuripolun reitti on rajattu siten, että se kulkee 
kokonaan kaduilla tai puistossa. 

- Tontilla 38020/5 sulkumerkeissä olevat tontit on 
muutettu vastaamaan tonttien uusia numeroita. 

- Tontin 38012/8 suojelumääräys sr-2 on muutettu 
suojelumerkinnäksi sr-2a. 

- Tonttien 38004/8 ja 9 rajausta on tarkennettu 
asukkaiden toivomuksesta, jolloin tontin 9 numero 
palautuu entiseksi numeroksi 2. 

- Katuaukiomerkintä on muutettu muotoon: 
Kaupunkikuvallisesti tärkeä aukio, joka tulee istuttaa 
1960-luvun alkuperäistoteutuksen idean mukaisesti. 



- Muuntamomerkintä mus, suojeltava muuntamo, on 
muutettu muotoon vm/s. 

Määräykseen tukimuurien materiaalista on lisätty myös 
maalaamaton betoni. 

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole 
tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Lautakunta teki päätöksensä äänestämisen jälkeen. 

Keskustelun kuluessa jäsen Arhinmäki jäsen Salosen 
kannattamana teki ehdotuksen, jonka mukaan 
asemakaavamääräyksiin tulisi lisätä seuraava virke: 
Tontilla 38027/1 terassia ei saa kattaa eikä rungon 
ulkopuolelle rakentaa ulokkeita kuten viherhuoneita. 

Esittelijän ehdotus voitti äänin 5-3 (Arhinmäki, 
Puoskari, Salonen). 

Khstoteaa, että hienon suojeltavan kaava-alueen vaikein kysymys 
koskee jälkiasennushissiä. Pääsääntönä tulee olla, että myös 
suojeltaviin rakennuksiin tulee voida asentaa asumisen 
esteettömyyden kannalta olennaiset hissit, kun otetaan huomioon 
eri asukas- ja ikäryhmien tarpeet arkiliikkumisessa. Kun nyt ollaan 
suojelemassa 1960-luvun arkkitehtuurin ehkä arvokkainta 
asuntoaluekokonaisuutta Helsingissä, voidaan kaava-alueen 
tilannetta, jossa puolessa rakennusten määrästä on hissi tai sille 
varaus, pitää näissä oloissa siedettävänä kompromissina 
esteettömyyden ja arkkitehtonisten arvojen välillä. Tämän voidaan 
katsoa mahdollistavan sen, että hissiä tarvitsevat henkilöt voivat 
löytää omalta alueeltaan sopivan asunnon, vaikka se ei olisikaan 
tarjolla jokaisessa talossa.  

KHS Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 38. kaupunginosan 
kortteleiden nro 38001-38005, korttelin nro 38006 tontin nro 3, 
kortteleiden nro 38007, 38011, 38012, 38014, korttelin nro 38015 
tonttien nro 1-3 ja 6-10, korttelin nro 38016 tonttien nro 8 ja 9, 
korttelin nro 38017 tontin nro 3, kortteleiden nro 38019-38022, 
38024, 38025 ja 38027 sekä katu-, puisto-, lähivirkistys- ja 
urheilualueiden asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 27.4.2006 
päivätyn ja 12.4.2007 muutetun piirustuksen nro 11520 
mukaisena. 

Lisätiedot: 
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024 
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